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Mazy ScaleTM یك نمودار طبقه بندی عددی براســـاس یك 

مقیاس درجه بندی شده از ۰٫۰۰۱ تا ۱۰۰ است تا به طور بصری 
فاكتورهای خطر ژنتیكی پوست را در طول فرایند پیری پوست 
به تصویر بكشد. این نمودار توسط متخصصین بین المللی    
پاسخ های  طبقه بندی  برای  روش  یك  به عنوان   SkinDNATM

انواع مختلف پوست براساس نتایج ژنتیكی گوناگون و دیگر 
فاكتورهای خارجی شامل نژاد و عوامل سبک زندگی طراحی 
شده است. این روش یك ابزار شناخته شده برای تحقیق در 
مورد پیری پوســـت و نتایج ژنتیكی است و در تمام گزارش

 های آزمایش ژنتیك SkinDNATM آمده است.

جواب آزمایش شامل چه مواردی می شود؟

این میانگین جهانی شـــاخص مرتبط با هر گروه است. این 
شاخص به بیماران اجازه می دهد تا متوجه شوند که نتایج 
آن ها، در مقایســـه با میانگین شاخص یک گروه برای افراد 

دیگر در نقاط مختلف دنیا چگونه می باشد.

میانگین جهانی

پس از بررسی پروفایل ژنتیکی فرد، نتیجه ازمایش که به یکی 
از حالت های کم خطر، پرخطر و خطر متوســـط می�باشـــد، 
مشخص شده و توصیه�های علمی بر اساس این نتیجه ارائه 

می�شوند. 

گروه خطر

 پروفایل ژنتیکی بیمار شما تجزیه و تحلیل هر نشانگر ژنتیکی 
است که آزمایش شده است. این همان اطالعاتی است كه به 
شما اجازه می دهد تا توصیه های استفاده از محصوالتی که 
برای بیمارانتان تجویز می كنید را بهبود بخشید. این قسمت، 
هر نشانگر ژنتیکی را عمیق تر بررسی خواهد کرد. با درك عمیق 
هر نشانگر می توانید چگونگی درمان پیری پوست را دوباره 
تعیین کنید. خالصه ای از هر نشانگر ژنتیكی برای شما فراهم 

شده است تا به شما در امر مشاوره كمك نماید.

پروفایل ژنی بیمار

63%

تخریب کالژن

طبیعی

تولید کالژن

طبیعی

 DG-TheoremTM از الگوریتم هـــای آمـــاری SkinDNA
خاص خود بـــرای آنالیز نتایج اســـتفاده کرده و از این 
الگوریتم ها برای انتخاب علمی مواد مراقبت از پوســـت 

براساس نتایج ژنتیكی استفاده می كند.

اثرات ذاتی زیستی و نشانه های قابل مشاهده
مرتبط با هر گروه

توصیه های انتخاب شده علمی

ذکر این نكته مهم است كه یك بیمار ممكن است الزاما این 
نشـــانه های ظاهری را نداشته باشد، با این حال باید برای 
بیمار توضیح داده شود كه نشانه های داخلی باید اول اتفاق 
بیفتند و بعد خصوصیات قابل مشـــاهده بروز می نمایند. 
مداخله زودهنگام برای به تاخیـــر انداختن، جلوگیری و 

تصحیح این نشانه های قابل مشاهده ضروری است.

 نكتــه  توصیه به انجام آزمایش ژنتیك SkinDNATM به 
بیمار قبل از شروع برنامه درمان، می تواند به متخصص 
مراقبت از پوســـت درک بهتری در خصوص نقاط قوت، 

ضعف و پاسخ های درمانی پوست بیمار بدهد.

روش های درمان تخصصی به طور علمی انتخاب شده اند 
تا حتی اجازه تغییر بیشـــتر برنامه درمانی بر اســـاس 

وضعیت بیمار را بدهند.

از آنجایی که پوســـت از درون هم پیر می شود، توجه به 
مکمل های خوراکی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. 

81%



SkinDNATM  یک آزمایش ژنتیکی است که بر روی DNA استخراج 

شده از بزاق انجام شده و ۱۶ مارکر ژنتیکی مرتبط با ۵ فرایند پیری را 
در سطح سلولی مورد بررسی قرار می دهد.

 چیزی كه آزمایش ژنتیک SkinDNATM  را منحصر به فرد می کند، بی رقیب بودن آن اســـت. این آزمایش یك محصول مراقبت 
از پوســـت یا یك درمان ضد پیری نیست. بلكه ابزاری است، جهت هم  افزایی هر آنچه که صنعت حفظ و ارتقاء سالمت پوست 
برای ارائه دارد. این آزمایش طراحی شده است تا اجازه دهد مناسب ترین شیوه های علمی موجود و شناخته شده برای هر بیمار 

انتخاب شود.

طبیعتًا فاكتورهای سبک زندگی نقش مهمی در حفظ طوالنی مدت سالمت پوست دارند، با این حال اگر بیمار شما ژن های خاصی 
دارد که به او اجازه برتری نسبت به دیگران را می دهد، قطعًا می بایست از این مزیت ها آگاهی داشته و از آن ها بهره ببرد.

خطرات ژنتیكی پوست بیمار شـــما غیرقابل تغییر هستند، اما عوامل دیگر می توانند بر روی آن ها تاثیر بگذارند. انجام آزمایش 
ژنتیک و دانســـتن اینکه بیمار شما در معرض خطر بیشتری برای نوعی اختالل پیری زودرس هست، می تواند به او اجازه دهد تا 
توجه بیشـــتری به نشانه های هشدار دهنده داشته باشد و برای مقابله با آن، استراتژی های سالمت پیشگیرانه را در پیش گرفته 

و قدم های بزرگی در زمینه محافظت از سالمت پوست و ظاهر خود بردارد.

با انتخاب سبک زندگی مناسب و استفاده از یك رژیم خاص و هدفمند مراقبت از پوست، بیمار شما می تواند تاثیر مثبتی بر روی 
چگونگی عملكرد ژن های خود داشته باشد، قسمت هایی كه در آن ژن ها در سطح بهینه عمل نمی كنند را جبران و حتی بطور بالقوه 

از پیر شدن پوست خود جلوگیری نماید.

در حالی که بعضی از متخصصین زیبایی ممكن اســـت به این موضوع باور نداشته باشند و ترجیح دهند تا با اتکا به ویژگی های 
ظاهری پوست، عالئم پیری را درمان كنند، اما مشكل اصلی موجود، ضرورتا رفع نشده و به طور موقت کنترل شده است.

یك متخصص همچنین می تواند برای بیماران خود مقادیر زیادی از محصوالت مراقبت از پوست و انواع مكمل ها را تجویز کند و آن ها را 
مجبور كند كه تمام درمان های ممكن را انجام دهند. بسیاری موافق هستند كه این روش عملی نیست و هرچقدر هم بیمار عالقه مند باشد 
که همه این محصوالت را امتحان کند؛ بیشتر افراد در نهایت خسته شده و تنها به استفاده از تعداد اندکی از محصوالت بسنده می کنند.

SkinDNATM برای ۴ گروه شخصیتی از مراجعه کنندگان ارائه می شود:

افراد مضطرب
مراجعه کنندگانی که برایشان سوال است و از خود می

 پرســـند که آیا آنچه برای پوستشـــان انجام می دهند، 
مناسب است؟

افراد دانش محور
مراجعه کنندگانی مشـــتاق هستند تا شناخت بهتری از 

خود داشته باشند.

افراد آینده نگر
مراجعه کنندگانی که قدرت پیشگیری را درک می کنند و 
می خواهند اقدامات پیشگیرانه را قبل از آنکه خیلی دیر 
شود انجام دهند. این بیماران معموال بین ۲۷ تا ۳۹ سال 

سن دارند.

افراد سردرگم

مراجعه کنندگانی که نمی دانند چه کاری برای پوست 
خود انجام دهند.

مراجعه کنندگانی که بخاطر عمل به توصیه های بد 
به پوست خود آسیب زده اند.

مراجعه کنندگانی که تـــالش می کنند به آنچه که 
برایشان مناسب است دست یابند ولی در نهایت به 

وعده های خود عمل نمی کنند.

این افراد در ۳ زیر دسته قرار می گیرند:

۱

۲

۳

آزمایش ژنتیکی SkinDNATM، ۵ فرایند پیری را در سطح سلولی مورد بررسی قرار می دهد.
ژن های آزمایش شده بر اساس ساختار، عملکرد و اثرات متابولیک آن ها بر پوست طبقه بندی شده اند.

در هر گروه یکی از سه نتیجه ممکن ارائه می گردد: پر خطر، خطر متوسط یا کم خطر

گــروه هــای آزمایــش

آیا می دانستید؟ یک نفر از هر سه نفر دارای یک تغییر 
ژنتیکی است که پوست آنها را مستعد تخریب تسریع 

یافته کالژن می کند.

کالژن ۷۵ درصد وزن خشک پوست را تشکیل می دهد و 
مقدار و کیفیت آن نقش مهمی در ظاهر پوست ایفا می

 کند. اســـتعداد ژنتیکی ما نقش مهمی در تعیین سرعت 
تولید و تخریب کالژن دارد. تغییرات ژنتیکی کلیدی در 
این گروه می تواند مشخص کند که آیا افزایش و کاهش 
کالژن در تعادل است، یا اینکه تخریب کالژن که منجر به 
ظهور زودرس چین و چروک، پیری و افتادگی پوست می 

شود، غالب است.
آزمایش ژنتیکی SkinDNATM می تواند به بیمار کمک کند 
که حتی قبل از اینکه عالئم قابل مشـــاهده شده باشند، 
متوجه شود که آیا حامل تغییرات ژنتیکی مهم مرتبط با از 

دست دادن تسریع شده کالژن هست یا خیر.

آیا می دانســـتید؟ ۱ نفر از هر ۲ نفـــر از نظر ژنتیکی 
مستعد کاهش محافظت ژنتیکی در برابر اتصال گلوکز 

به مولکول های پروتئین است.

اکنون مشخص شده اســـت که اتصال گلوکز به مولکول
 های پروتئین با تاثیر بر فیبرهای کالژن و االستین، عامل 
اصلی پیری پوست تسریع شده است. استعداد ژنتیکی ما 
نقش مهمی در تعیین سطوح گلوکز سرمی دارد. تغییرات 
ژنتیکی کلیدی در این گروه، نقش مهمی در جلوگیری از 
اتصال گلوکز به مولکول های پروتئین پوســـت ایفا می

 کنند. این امر موجب کنترل سطوح گلوکز سرم، دریافت 
انرژی و رهاســـازی انرژی می شود. تغییر در این ژن می

 تواند توانایی بدن بیمار در حفظ سطوح گلوکز طبیعی را 
تغییر دهد و در متابولیسم انرژی مداخله کند که هر دو 

منجر به اتصال گلوکز به مولکول های پروتئین می شوند.

گــروه اول

استحــکام + قابلیــت ارتجــاع (تخریب کالژن)

گــروه دوم

(AGE) اتصال گلوکز به مولکول های پروتئین

آیا می دانستید؟ ۲ نفر از هر ۵ نفر دارای یک تغییر ژنتیکی هستند که برروی 
دفاع پوست آن ها در برابر نور UV تاثیر می گذارد.

قرارگیری مکرر در معرض نور ماوراء بنفش (تابش UV) خورشـــید باعث پیری 
زودرس پوســـت و مجموعه ای از دیگر تغییرات عمیق پوست می شود. اشعه 
ماوراء بنفش مســـئول ۹۰ درصد عالئم پیری زودرس پوست، آسیب دیدگی 
پوست و سرطان پوست است. مشخص شده است که ژنتیک نقش مهمی در 
تعیین این مساله دارد که چقدر پوست ما می تواند به طور طبیعی با فشارهای 
نور خورشـــید مقابله کند. هر زمان که پوست بیمار در معرض نور UV قرار می
 گیرد، آسیب پوست رخ می دهد. اثرات تجمعی آسیب مکرر نور خورشید باعث 
آســـیب به DNA اپیدرم، التهاب مداوم و استرس اکسیداتیو شده و تاثیر منفی 

بر سالمت و ظاهر پوست بیمار می گذارد.

گــروه سوم

آفتاب سوختگی و افزایش میزان رنگدانه پوست 

آیا می دانستید؟ ۱ نفر از هر ۲ نفر به طور ژنتیکی مستعد 
کاهش محفاظت آنتی اکسیدانی پوست است.

رادیکال های آزاد، مولکول های به شدت فعال با عمر 
کوتاه هســـتند که می توانند عمًال به هر مولکولی در 
بدن ما ازجمله ســـاختارهای سلولی مهم موجود در 
بزرگ ترین عضو بدن که پوســـت اســـت، آسیب 
برسانند. این نوع از آسیب رادیکال آزاد باعث تولید 
رادیکال های آزاد بیشـــتر می شود. این یک واکنش 
زنجیره ای است که می تواند باعث تخریب هر الیه از 
پوست، از جمله پوســـت زیرین (هیپودرم)، پوست 
(درم) و به ویژه آسیب پذیری اپیدرم شود. این نوع 
تخریب ســـلولی در هر یک از الیه های پوستی می
 تواند منجر به ایجاد چهره عاری از احساس و بدون 

سرزندگی شود.
از پاالینده های قدرتمند  همه مردم مقادیر یکسانی 
رادیکال آزاد را ندارنـــد. تعدادی از تغییرات ژنتیکی 
مرتبط با پوست باعث تغییر تولید مولکول های آنتی
 اکســـیدان حفاظت کننده می شوند و امتیاز شما در 
آنتی قدرتمندی  نشانگر   ™SkinDNA ژنتیک  آزمایش 

 اکسیدانی بدن شما از نظر ژنتیکی است.

گــروه چهارم

آسیب ناشی از رادیکال های آزاد

آیا می دانســـتید؟ ۴ نفر از هر ۵ نفر دارای یک تغییر 
ژنتیکی هستند که می تواند باعث بروز پاسخ التهابی 

بیش از اندازه شود.

التهـــاب اولین خـــط دفاعی پوســـت در برابر 
باکتری ها و ویروس ها  مهاجمان خارجی ماننـــد 
اســـت. التهاب همچنین آغاز کننده فرایند ترمیم 
پوست اســـت و آسیب به ســـلول های پوست 
ناشـــی از آالینده ها و مواد شـــیمیایی روزانه را 
محدود می کنـــد. تغییرات ژنتیکی موجود در ژن 
از  زیاده  التهاب  به  های حیاتی می تواند منجـــر 
حـــد (که یکی از  شـــایع ترین حالت�های ایجاد 
پیری زودرس اســـت) بشود. التهاب بیش از حد 
یکـــی از شـــایع ترین حالت های ایجـــاد پیری 
زودهنگام پوست اســـت. اگرچه این واکنش در 
چنانچه  امـــا  اســـت،  کننده  کمک  مدت  کوتاه 
می تواند  یابد،  ادامـــه  مداوم  صورت  به  التهاب 
این عالئم  باشـــد.  نقش بســـیار مضری داشته 
اغلب نامحســـوس بوده و شـــامل حساسیت ، 

هستند. پوست  تحریک  و  قرمزی 

گــروه پنجم

حساسیت والتهاب


